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BOM DIA! ATIVIDADE DE HISTÓRIA DA 23º SEMANA – DIA 09-10-2020.  

 
Leia o texto e veja os vídeos. Em seguida faça o que se pede. É NECESSÁRIO enviar por e-

mail: hist.proflucas@gmail.com 

Breve História de Treze Tílias 

 No ano dia 28 de setembro de 1933, chegavam ao porto da cidade do Rio de 

Janeiro, os primeiros imigrantes austríacos, que se tornariam os primeiros habitantes do 

que viria a se tornar a cidade de Treze Tílias. Com um planejamento e plano de 

colonização do ex-ministro da Agricultura (Áustria) Andreas Thaler, essas pessoas vieram 

para o Brasil em procura de uma vida melhor, já que a Áustria passava por momento de 

crise econômica. No dia de 13 de Outubro desse mesmo ano, fundaram a Colônia 

Austríaca Dreizehnlinden, nome é inspirado no poema “Die Dreizehnlinden”, de Wilhelm 

Weber. 

 Após se estabelecerem no local, iniciaram o árduo trabalho de começar a construir e 

desenvolver a região. Além dessa primeira leva, entre os anos de 1933 e 1937, chegaram 

outros grupos de imigrantes, vindos principalmente dos estados austríacos de “Tirol, 

Vorarlberg e Alta Áustria (Oberösterreich)”. Com o tempo, desenvolveram a agricultura, as 

primeiras fábricas e construíram casas. Somados a outros imigrantes, formaram a cidade 

que viria a se tornar Treze Tílias. A cidade, atualmente, é considerada o Tirol Brasileiro, 

mantendo vivas as tradições culturais de seus antepassados. 

Assista aos vídeos para saber mais sobre a História da Cidade:  

1- Museu-Formação de Treze Tílias: 

https://drive.google.com/file/d/1R8uFa4li8QiK5g5VZyOAaDjUR52Vi1qw/view?usp=sharin

g 

2-  O Tirol Brasileiro: https://www.youtube.com/watch?v=MZfYtjqE8Zc 

3-  Imigrantes Austríacos contam a História de Treze Tílias: 

https://www.youtube.com/watch?v=a1nR3UKcM08  

4- Cidade de Treze Tílias-Imagens Raras (1938): 

https://www.youtube.com/watch?v=_WPsRJohWJE 

Após ler o texto e ver os vídeos, pergunte para as pessoas mais idosas da sua 

família como é a História delas chegando a Treze Tílias. Agora, escreva um 

texto sobre a História de Treze Tílias e da sua família aqui.        
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Fotos antigas da Cidade: 

 

 

Bom Trabalho! 


